
BURGERLIJKE STAND 

 
Hier treft u een beschrijving aan van die procedures die met de meeste 
regelmaat op deze Burgerlijke Stand worden verricht. Indien uw situatie niet 
precies overeenkomt met een van de hier beschreven gevallen wordt u 
verzocht contact met ons op te nemen op cog.amsterdam.rgc@maec.es, 
alvorens u uw verzoek naar ons adres verstuurt. 
  
Om in aanmerking te komen voor dienstverlening op deze afdeling dient u 
ingeschreven te zijn als resident  in het Consulair Register van dit Consulaat. 
Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure klik hier. 
 

AANGIFTE VAN EEN GEBOORTE 

 

 
Teneinde aangifte van een geboorte bij de Spaanse Burgerlijke Stand te doen, 
wordt u verzocht ons de stukken met de post toe te zenden zoals aangegeven 
in het infoblad dat bij uw situatie past. Gaarne het infoblad aandachtig lezen.  
  
Stuur uw verzoek pas op als u over alle stukken die in uw geval vereist zijn 
beschikt. Bij twijfels, neemt u contact met ons op op 
cog.amsterdam.rgc@maec.es. 
  
Kies, a.u.b., de optie die van toepassing is op uw geval: 
  
  

A. De ouders van het kind zijn met elkaar getrouwd 

B. De ouders van het kind zijn NIET met elkaar getrouwd 

  

Als de geboorte-inschrijving afgerond is, en wanneer u van plan bent in 
Nederland te blijven wonen, dient u het kind in het Consulair Register te laten 
registreren. Zie hier informatie over deze procedure. 
  
  

Formulieren 
   

TROUWEN 
 
 

Verdere informatie 
 

Iedere Spanjaard heeft het recht in Nederland overeenkomstig de Nederlandse 
wet in het huwelijk te treden. Wanneer u de Spaanse nationaliteit bezit en in 
Nederland bent getrouwd, dient u aangifte van het huwelijk bij de Spaanse 
Burgerlijke Stand op dit Consulaat te doen. 
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Tevens kunt u een huwelijk op dit Consulaat aangaan. Daarvoor moet er aan de 
volgende voorwaarden voldaan worden:  

1. Eén van u beiden moet de Spaanse nationaliteit bezitten,  

2. Geen van u beiden kan Nederlander zijn,  

3. Eén van u beiden moet in Nederland wonen, en 

4. Wanneer één van u beiden een buitenlandse nationaliteit bezit, moet het 
voorgenomen consulaire huwelijk rechtsgeldig in dat land zijn. 

Inschrijving van het huwelijk vindt plaats op basis van de Nederlandse 
huwelijksakte of, wanneer het paar op het Consulaat trouwt, direct op de 
huwelijksdag.  

   
Inschrijving van het huwelijk 
  
Teneinde uw huwelijk bij de Spaanse Burgerlijke Stand te laten inschrijven, 
wordt u verzocht ons de stukken met de post toe te zenden zoals aangegeven 
in het infoblad. Gaarne het infoblad aandachtig lezen. 
  
Stuur uw verzoek pas op als u over alle stukken die in uw geval vereist zijn 
beschikt. Bij twijfels, neemt u contact met ons op op 
cog.amsterdam.rgc@maec.es. 

 NL Matrimonio (actualizado).pdf 

Formulier voor de inschrijving van een huwelijk 

Voorbeeld etiket aangetekende brief 
  
  

Huwelijksaangifte doen om in een Spaanse Rechtbank of 
Gemeente te trouwen 
  
Spaanse burgers die in het buitenland wonen en in een Spaanse Rechtbank of 
Gemeente willen trouwen, dienen huwelijksaangifte te doen op het Consulaat 
waar zij ingeschreven als resident staan. In onderstaand infoblad geven wij de 
stukken aan die u moet meesturen om huwelijksaangifte bij ons te doen. 
Gaarne het infoblad aandachtig lezen.  
  
Stuur uw verzoek pas op als u over alle stukken die in uw geval vereist zijn 
beschikt (in het bijzonder, wanneer één van u beiden is gescheiden of een 
buitenlandse nationaliteit heeft). Bij twijfels, neemt u contact met ons op op 
cog.amsterdam.rgc@maec.es  
  
Zodra wij uw volledige verzoek binnen hebben, nemen wij contact met u op om 
de dag van verschijning vast te leggen. Op de afgesproken dag komt u beiden 
en één getuige, iedereen neemt een geldig paspoort of identiteitskaart mee, om 
het trouwdossier te ondertekenen.  
  
Vervolgens verleent de Consul-Generaal zijn toestemming voor het 
voorgenomen huwelijk, en delegeert de voltrekking daarvan aan de ambtenaar 
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van de Rechtbank of Gemeente waar het huwelijk plaats zal vinden. Het 
verzenden van het trouwdossier naar de bewuste Rechtbank of Gemeente 
neemt een aantal weken in beslag (normaliter niet langer dan vier weken). Met 
het verzenden van het trouwdossier komt een einde aan onze dienstverlening. 
Vanaf dat moment neemt u rechtstreeks contact op met de Rechtbank of 
Gemeente in Spanje om verdere zaken mee af te stemmen.  
  
Alvorens huwelijksaangifte bij ons te doen, verdient het aanbeveling om 
inlichtingen in te winnen bij de Rechtbank of Gemeente in Spanje waar u wilt 
gaan trouwen over de mogelijkheid om een trouwdag te boeken voor de 
gewenste datum. 
  
  

Formulier voor een huwelijksaangifte 
  
  

Echtscheidingen 
  
Als u uw echtscheiding in de Spaanse Burgerlijke Stand wilt laten aantekenen, 
en wanneer de echtscheidingsbeschikking uitgesproken is na 1 maart 2001, 
wordt u verzocht ons de stukken met de post toe te zenden zoals aangegeven 
in het infoblad. Gaarne het infoblad aandachtig lezen. 
  
Wanneer de echtscheidingsbeschikking uitgesproken is vóór 1 maart 2001, kunt 
contact met ons opnemen op cog.amsterdam.rgc@maec.es. 
  
Stuur uw verzoek pas op als u over alle stukken die in uw geval vereist zijn 
beschikt. Bij twijfels, neemt u contact met ons op op 
cog.amsterdam.rgc@maec.es. 
  
Alle stukken die in het Nederlands zijn opgesteld dienen voorzien te zijn van 
een beëdigde vertaling in het Spaans (klik hier om een beëdigde vertaler te 
zoeken). Graag origineel document en kopie van iedere vertaling sturen. De 
vertalingen dienen een apostille te dragen (klik hier om verder te lezen over de 
aanvraag van een apostille in Nederland). Wanneer het huwelijk dat door 
echtscheidingsbeschikking is ontbonden bij ons ingeschreven staat vragen wij 
NIET om vertalingen.  
                                                                                                                       

NL Divorcio (actualizado).pdf 

Formulier voor de inschrijving van een echtscheiding  

Modelformulier Bijlage I van de Verordening 2201/2003 

Modelformulier Bijlage II van de Verordening 2201/2003 

Voorbeeld etiket aangetekende brief 
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